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Op deze pagina lees je  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens:  
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl

COLOFONDonderdag 19 januari vanaf 19.00 uur: livestream GO Waalwijk
Alles over sporten & beweging  
in de gemeente Waalwijk!
Met onder andere Frank van 
Ommen over Tachos Walking 
Handball, de buurtsportcoach 
over het Beweegdiploma voor 
Kleuters, een kijkje bij Goalball 
Waalwijk, tips van leefstijlcoach 
Michael Gerritse en GO Fit 
beweegcoach Ine van Liempd 
en meer!    

LANGSTRAAT TV
1342 42 2065

Praat mee via de chat en doe 
tijdens de uitzending ook mee 
met beweegoefeningen!

Scan de QR-code voor de link (of 
kijk op www.gowaalwijk.nl). De 
uitzending is ook live te volgen 
op Langstraat TV.

KENNISMAKEN     
MET DE KAZERNE

De Kazerne biedt inwoners de 
ruimte om te werken aan her-
stel, gezondheid en persoonlijke 
groei. Het is een initiatief van de 
gemeente Waalwijk. 

Vooruitlopend op de officiële 
opening in 2023 willen wij de 
inwoners van Waalwijk al de 
kans geven om binnen te lopen 
en met ons kennis te maken. 

Je bent in januari en februari van 
harte welkom in De Kazerne op:

Dinsdag  
van 09:00 uur tot 17:00 uur 
Woensdag  
van 09:00 uur tot 13:00 uur  
Donderdag  
van 13:00 uur tot 17:00 uur

Ons team staat dan voor je klaar 
met een kop koffie of thee en 
een goed gesprek. Je kan ons 
ook volgen via social media:

 De Kazerne Waalwijk

De Kazerne Waalwijk

De Kazerne Waalwijk

Energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in 2022 een 
energietoeslag van in totaal € 1.300,- aan huishoudens met een laag 
inkomen beschikbaar gesteld. Dit om hen te helpen bij het betalen 
van de energierekening. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer moge-
lijk om energietoeslag 2022 aan te vragen. 

Energietoeslag 2023 
Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen komt. Het kabinet werkt nu met 
spoed aan de Wet energietoeslag 2023. Wanneer deze wet klaar is, 
gaan gemeenten in 2023 de regeling uitvoeren. Zodra duidelijk is 
wanneer Baanbrekers kan starten met het uitbetalen van de Energie-
toeslag 2023 lees je dit op hun website. Maar je kunt de informatie 
ook vinden op www.waalwijk.nl

Meer weten? 
Heb je een laag inkomen en behoor je tot de minima? Dan is het 
belangrijk om de websites van Baanbrekers en de gemeente Waal-
wijk goed in de gaten te houden. Binnenkort komt hier informatie te 
staan over hoe je energietoeslag 2023 kunt aanvragen. 

Veelgestelde vragen energietoeslag 2023 
Onderstaande informatie is gebaseerd op de meest actuele kabinets-
informatie van 21 december 2022.

1. Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen? 
Zodra bekend is wanneer je de energietoeslag voor 2023 kunt aan-
vragen, lees je dat op de website van de gemeente. 

2. Wie kan een energietoeslag aanvragen? 
De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen op 
of net iets boven het sociaal minimum niveau. Dit is 120% van de 
voor jou geldende bijstandsnorm. Inwoners met een Participatiewet 
uitkering krijgen in 2023 net als in 2022 de toeslag automatisch. Zij 
hoeven geen aanvraag te doen.

3. Ik heb geen Participatiewet uitkering, maar wel een laag inkomen.    
Mijn gegevens zijn bij de gemeente bekend. Kom ik dan ook in aan-
merking voor een automatische toekenning? 
Nee, de automatische toekenning geldt alleen voor inwoners met 
een bijstandsuitkering. 

4. Mijn inkomen is ten opzichte van 2022 gestegen. Heb ik dan nog 
wel recht op de energietoeslag? 
Wanneer alle spelregels voor de energietoeslag 2023 duidelijk zijn, 
toetsen wij je situatie opnieuw aan deze spelregels. 

5. Hoe hoog is de energietoeslag? 
De verwachting is dat de energietoeslag voor 2023 gelijk zal zijn aan 
de energietoeslag 2022: een bedrag van € 1.300,-.

6. Ik heb een groot gezin, krijg ik daarom een hogere toeslag? 
Nee, er is één vast bedrag.

7. Ik heb een slecht geïsoleerde woning, krijg ik daarom een hogere 
toeslag? 
Nee, er is één vast bedrag.

8. Ik heb een groot huis, krijg ik daarom een hogere toeslag? 
Nee, er is één vast bedrag.

9. Ik heb geen eigen woning, maar ik huur een kamer. Krijg ik dan 
ook een energietoeslag? 
Nee, als je een kamer huurt kom je niet aanmerking voor een ener-
gietoeslag.

10. Ik heb een eigen woning, krijg ik ook een energietoeslag? 
Helaas hebben wij nog onvoldoende informatie om deze vraag te 
kunnen beantwoorden. Deze zekerheid kan pas gegeven worden als 
de Wet energietoeslag 2023 bekend wordt gemaakt. 

11. Er ligt een beslag op mijn inkomen, wordt er beslag gelegd op de 
energietoeslag? 
Nee, omdat de tegemoetkoming loopt via de bijzondere bijstand 
kan er geen beslag gelegd worden op de energietoeslag.

  AANVRAAG LINTJE
  VOOR 2024

Ken jij ook iemand die  
zich al jarenlang inzet voor 
iemand anders? Heeft deze 
persoon zich voor langere tijd 
vrijwillig ingezet in de zorg,  
voor een club of vereniging? 
Vraag voor deze persoon dan 
een Koninklijke Onderscheiding 
aan!  

Aanmelden voor de lintjesregen 
2024 kan tot uiterlijk 1 juli 2023.  
 
Op www.waalwijk.nl/ 
koninklijkeonderscheiding 
vind je de voorwaarden en het 
aanvraagformulier terug. Voor 
informatie kun je een mail sturen 
naar kabinet@waalwijk.nl. Een 
medewerker van kabinetszaken 
neemt daarna contact  
met je op.
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ZO RIJ JE VEILIGER & VOORKOM JE €100,- BOETE

VERPLICHT VOOR SNORFIETSERS

VANAF 1 JANUARI 2023

AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op 
waalwijk.raadsinformatie.nl en op waalwijk.langetermijnagenda.nl. 
Voor vragen kunt u mailen naar griffie@waalwijk.nl of bellen naar 
0416-683456.

WAALWIJKS PODIUM 
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de 
raad? Dat kan tijdens het Waalwijks podium. Aanmelden kan bij de griffie.  Voor de 
contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’. 

OPENBAAR TOEGANKELIJK 
De raadsbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis  
(Taxandriaweg 6, bezoekersingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor  
publiek. U bent van harte welkom!

AGENDA

DONDERDAG 12 JANUARI | 19:30u – INFORMATIEAVOND 
De eerste raadsbijeenkomst van 2023 stelt één thema centraal:  
de koers van het sociaal domein. Binnen anderhalf uur bent u weer  
helemaal bijgepraat.

DONDERDAG 19 JANUARI | 19:30u – GESPREKSAVOND 
Op donderdag 2 februari is de raadsvergadering. 

Op de agenda staan:
• Keuze inzet Ombudscommissie Waalwijk en Nationale ombudsman
• Aanvullend krediet t.b.v. realisering veilige fietsoversteken Taxandriaweg/ 

Biesboschweg
• Bedenkingen raad ten aanzien van voorgenomen beslissing college op bezwaar  

tegen verkeersbesluit ‘toestaan fietsers in Promenadegebied'
• Krediet uitvoering meerjarenonderhoudsplan (gras)sportvelden 2023 t/m 2026

• Vaststelling bestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3”
• Vaststelling bestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle”
• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
• Wijziging doordecentralisatieovereenkomsten voortgezet onderwijs
• Vaststelling bestemmingsplan Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-Capelle
• Herbenoeming leden en vervangend lid Ruimtelijke Kwaliteitscommissie en 

het verhogen van de vergoeding per vergaderuur voor commissieleden
• Incidenteel tekort Schoenenkwartier reserve

Wilt u één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en  
fractievolgers bespreken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. Meld u aan 
vóór maandag 16 januari. Vermeld bij aanmelding de titel van het onderwerp 
in de mail

AGENDA

Meer info? Bel naar Team WijZ: 0416 683 456  
of mail naar teamwijz@waalwijk.nl 

Wil je online als ouder een informatieve bijeenkomst bijwonen? 
Meld je aan via de website: Alsjeuitelkaargaat.nl

Wist je dat er ook 
bijeenkomsten voor 
ouders en kinderen 
zijn in Waalwijk?

Deze worden 
kosteloos 

aangeboden.

13 december ouderbijeenkomst

IN WAALWIJK
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PROCEDURES

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking 
hebben, liggen ter inzage in de periode 
die vermeld staat in de publicatie
bij de receptie van het stadhuis. Op 
verzoek krijgt u tegen betaling van 
verschuldigde leges, een afschrift van 
deze stukken.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient 
u vooraf een afspraak te maken. Wij 
verzoeken u hiervoor contact op te 
nemen met de frontoffice bouwen, 
wonen en leefomgeving van team 
Vergunningverlening & Belastingen via 
het algemene nummer 0416-683456. 

De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking 
hebben zijn bij de balie op het stadhuis 
in te zien in de periode die vermeld staat 
in de publicatie. Op verzoek krijgt u 
tegen betaling van verschuldigde leges, 
een uitgeprinte versie van deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders 

vermeld) hebben de mogelijkheid om 
hun zienswijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij: het college 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge 
zienswijze indienen, neem dan contact 
op met de desbetreffende afdeling.

2a. Indienen zienswijze 
(Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft 
de mogelijkheid om, gedurende de 
termijn van de ter inzage legging, zijn of 
haar zienswijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij het college 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge 
zienswijze indienen, neem dan contact 
op met de desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en 
cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de 
herinrichting/reconstructie door 
het college wordt vastgesteld, is er 
gelegenheid om kennis te nemen 
van het voorlopig ontwerp en hierop 
een inspraakreactie te geven. Dit kan 
schriftelijk, gedurende de termijn 

van terinzagelegging. Schriftelijke 
inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 
Omdat het hier om de uitvoering 
van werk en gaat, staat tegen de 
besluitvorming over de (her)inrichting/
reconstructie geen bezwaar of beroep 
open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kunnen belanghebbenden daartegen 
binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Indien bekendmaking aan 
een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie heeft plaatsgevonden, is dat 
het moment waarop de termijn van 
zes weken in gaat. Het bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en moet ten 
minste bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de 
beslissende instantie en indienen 
bij (tenzij anders in de publicatie 

staat vermeld) de commissie 
Bezwaarschriften, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Als er sprake 
is van een spoedeisende zaak, kunt 
u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter bij de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team 
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

4. Beroepschrift 
(na uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag 
waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden aangetekend 
door belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend, of die 
niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijze hebben ingediend. 
Het beroepschrift moet ondertekend 
zijn en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van 

het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep 
(met name ook tegen welk onderdeel 
van het besluit het beroep zich richt). 
Het beroepschrift moet (tenzij anders 
vermeld) worden ingediend bij de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. Een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter bij de rechtbank, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding 
/ klacht / bezwaar / zienswijze kan 
behalve per post of per fax ook door 
middel van een e-mailbericht worden 
ingediend. Een dergelijk e-mailbericht 
wordt alleen in behandeling genomen 
als het is verstuurd naar de algemene 
postbus: info@waalwijk.nl en aan 
bepaalde voorwaarden voldoet.  
Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Grotestraat 94 Waalwijk: wijzigen voorgevel en isoleren van zijgevels en achtergevel (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 19-12-2022
Prof. Asserweg 3 Waalwijk: wijzigen bioscoop en toevoegen van een buitentrap t.b.v. een nieuwe en-
tree (toestemming Bouw) Datum ontvangst 22-12-2022
Bij Wilhelminastraat 2 Waalwijk: verplaatsen afsluiterschema (S-3184) (toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst  
14-12-2022
't Vaartje 38 Waspik: ontwikkelen 2 grondgebonden woningen in bestaande gebouw (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 16-12-2022
Gompenstraat 11 Waalwijk: magazijnverkoop op 10, 11 en 12 mei 2023 en 8, 9 en 10 november 2023 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 16-12-2022
Prof. Zeemanweg 14 Waalwijk: plaatsen reclame (toestemming Reclame-uiting, toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 19-12-2022
Arnoldus Verschurenstraat 44 Waspik: plaatsen erker (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
20-12-2022
Villa Waterranonkel 32 Waalwijk: plaatsen opbouw op tweede verdieping (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 22-12-2022
Prof. Keesomweg 13 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-12-2022
Grotestraat 203b Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-12-2022
Loeffstraat 50-52 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3326): kappen 1 boom (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 21-12-2022
Industrieweg 3 Waspik: bouw nieuwe waterzuivering (toestemming Bouw, toestemming Milieu) 
Datum ontvangst 02-01-2023
Heistraat 68 Sprang-Capelle: verbouwen woning en bouwen garage (toestemming Bouw) Datum 
ontvangst 29-12-2022
Mechie Trommelenweg 8 Waalwijk: plaatsen entresolvloer inclusief legbordstelling (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 28-12-2022
Hoek Vijverlaan-Akkerlaan Waalwijk: vervangen hekwerk (toestemming Bouw, toestemming  
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 28-12-2022
Vrouwkensvaartsestraat 11 Waspik: plaatsen zonnepanelen op de grond (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 27-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn ingetrokken:
Stationsstraat 7a Waalwijk: plaatsen PostNL pakket- en briefautomaat (toestemming Bouw) Datum 
intrekking 06-01-2023
Procedure 1a is van toepassing.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 12-01-2023 tot en met 22-02-2023 
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Mechie Trommelenweg 5 Waalwijk: inpandig wijzigen distributiecentrum (toestemming Bouw,  
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Milieu) Datum ontvangst  
15-08-2022
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Frieslandstraat 22 Waalwijk: plaatsen dakkapel op voordakvlak woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 22-12-2022
Schotse Hooglandersstraat 1 Waspik: verbouwen woning (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 23-12-2022
Alberdingk Thijmstraat 37 Waalwijk: bouwen garage aan woning en bouwen erfafscheiding (toestem-
ming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-12-2022
Bij Vincent van Goghlaan en Mesdagstraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nrs. 1351 en 1719): kap-
pen 4 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 23-12-2022
Tuinstraat 26 Waalwijk: bouwen warehouse (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 03-01-2023
Bij Industrieweg en Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 515): kappen 2 bomen (toe-
stemming Kap) Datum bekendmaking 04-01-2023
Madeliefstraat 20 Waalwijk: plaatsen nokverhoging op achterzijde woning (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 05-01-2023
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Benedenkerkstraat 73 Waspik: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 23-12-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Dwarsweg 3, Hooiweg 10 Waspik:  bouwen bedrijfsgebouw (toestemming Bouw, toestemming Inrit/
uitweg) Datum bekendmaking 03-01-2023
Bij Wendelnesseweg-West en Wendelnesseweg-Oost Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie O nr. 1063): 
kappen 7 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 20-12-2022
Kloosterheulweg 14 Waalwijk: het gebruiken van een perceel/pand met milieucategorie 3.1 t/m 5.3 
naar milieucategorie 1 en 2 en het wijzigen van gevels (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23-12-2022
Heistraat 101 Sprang-Capelle: veranderen, uitbreiden en verduurzamen woning (toestemming Bouw, 
toestemming Wijzigen gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 23-12-2022
Bij Wilgenweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nr. 3502): renoveren en verbouwen pand (toestem-
ming Bouw, toestemming Wijzigen gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 23-12-2022
Bij Carmelietenstraat Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 1272): kappen 29 houtopstanden (toestem-
ming Kap) Datum bekendmaking 28-12-2022
Bij Havendries Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 2525): kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum 
bekendmaking 04-01-2023
Dr. Mollerlaan 8 Waalwijk: kappen 8 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 04-01-2023
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Tuinstraat 26 Waalwijk: nummeraanduiding 26 is vastgesteld Datum bekendmaking 05-01-2023
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025

VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE “HUISVES-
TINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025” 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunningen zijn verleend:

Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: omzetten zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte(n) Datum 
bekendmaking 02-01-2023 

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
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ALGEMENE VERGUNNINGEN
 

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND: 

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement de Carnavalsoptocht Cup-
pelsgat/Buurthuis Capelle op zaterdag 18 februari 2023 van 12.30 uur tot 17.00 uur volgens een 
vastgestelde route met startpunt in de Poolsestraat en als eindpunt de Schoolstraat in Sprang-
Capelle. Besluit is verzonden op 2 januari 2023.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Makha Bucha op zaterdag 
11 februari 2023 van 10.00 uur tot en met 18.00 uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 6 januari 2023.

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen 
bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

VERKEER

WEGAFSLUITINGEN 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegaf-
sluitingen kijk op www.waalwijk.nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk 
is.

WAALWIJK: 
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 12-05-2023 
i.v.m. reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd. 
Orteliuslaan: 01-11-2022 t/m 16-06-2023 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 
Van Berckenrodelaan: 01-11-2023 t/m 16-06-2023 i.v.m .reconstructie.

SPRANG-CAPELLE: 
Geen wegafsluitingen

WASPIK: 
Herman Boerhaavestraat - Willem Einthovenstraat - Christiaan Eijkmanstraat: 17-10-2022 t/m 
17-02-2023 i.v.m reconstructie. Wegafsluitingen vinden gefaseerd plaats.

VERKEERSBESLUIT
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Besoyensestraat 92 in Waalwijk alleen toe te staan ten 
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Besoyensestraat 92 in Waalwijk, 
door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 6 januari 2023 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing. 
 

RUIMTELIJKE ORDENING
 
VOORNEMEN TOT OPENBARE VERPACHTING VAN GELIBERALISEERDE LAND-
BOUWGROND 2023 IN DE GEMEENTE WAALWIJK

De gemeente Waalwijk heeft landbouwgronden in eigendom die tijdelijk geliberaliseerd verpacht 
worden.
 
Wat wordt er verpacht?
De gemeente Waalwijk gaat ter uitoefening van de landbouw grasland en bouwland geliberaliseerd 
verpachten.

Voor welke periode wordt er verpacht?
De pachtgronden worden voor 1 seizoen verpacht. De pachtovereenkomst zal ingaan op 1 maart 
2023 en eindigen op 31 december 2023.

Op welke wijze wordt er verpacht?
De pachtgronden worden door middel van een selectieprocedure openbaar en transparant verpacht. 
U kunt maximaal 2 pachtpercelen geliberaliseerd pachten van de gemeente Waalwijk met uitzonde-
ring van situaties waarbij er geen andere gegadigden zijn.

Wat zijn de minimumeisen om voor geliberaliseerde pacht in aanmerking te komen?
• Alleen agrarische ondernemers met een geldige Kamer van Koophandel inschrijving komen in 

aanmerking voor verpachting. 
• Het glyfosaatverbod op de pachtpercelen moet worden nageleefd.
• De minimale pachtprijs bedraagt € 800,- per hectare. 

Wat zijn de selectiecriteria?
Om niet alleen pachtgronden toe te wijzen op basis van de hoogste pachtprijs worden er bij de toe-
wijzing punten toegekend op de onderdelen:
• Pachtprijs;
• Eco-maatregelen;
• Afstand tot het pachtperceel.

Hoe verloopt de selectieprocedure?
Op 6 januari 2023 om 12.00 uur worden de percelen en de informatie over de selectieprocedure 
gepubliceerd via het online platform Pachtportaal (www.pachtportaal.nl). Tot uiterlijk 27 januari 2023 
12.00 uur kan op de verschillende pachtpercelen ingeschreven worden. 

 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE(N) 
“WAALWIJK, SINT-CLEMENSKERK” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad op 
15 december 2022 het bestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal 
bijlagen.

Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, 
omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het volgende toegevoegd/aangepast:

Toelichting:
• Het programma is gewijzigd. Het aantal woningen is naar beneden bijgesteld (van 89 naar 83 

woningen) en de noordelijke bouwgrens van bouwdeel A is in zuidelijke richting opgeschoven. 
Ook is nu duidelijk hoeveel reguliere woningen (37) en hoeveel zorgwoningen (46) er worden 
gerealiseerd. 

• Qua parkeren is een nieuwe parkeerbalans opgesteld en bijgevoegd. Ook is er een parkeerdruk-
meting gehouden. 

• Daarnaast is de bij de toelichting behorende boomeffect-analyse geactualiseerd.
• Ook is in de toelichting een gedeelte over de stikstofdepositie in de aanlegfase toegevoegd.
• Als bijlagen behorende bij de toelichting zijn geactualiseerde berekeningen stikstofdepositie 

toegevoegd.

Planregels:
• Aantal toegestane woningen en zorgwoningen is aangepast.

Verbeelding:
• Maximaal aantal toegestane woningen en zorgwoningen is aangepast.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” met bijbehorende documenten 
en hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 12 januari 2023 gedurende 
6 weken (tot en met 22 februari 2023) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van 
Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en 
op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan be-
trokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg 
te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en 
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPClemens-
kerk-VG02. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, 
is de digitale versie bepalend.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang
van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de daarmee gecoördineerde besluiten 
omgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daar-
toe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal be-
roep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedei-
send belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 
’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de ge-
stelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl (voor 
bestemmingsplan en hogere waarden). 

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” en hogere waarden Wet geluidhinder treden in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘WAALWIJK, GROTESTRAAT 239-243’
De raad van Waalwijk heeft op 15 december 2022 het bestemmingsplan ‘Waalwijk, Grotestraat 239-
243” gewijzigd vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij 
heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 
verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.
We attenderen u erop dat bijlage 5 van het vastgestelde bestemmingsplan is aangevuld en dat de 
wijzigingen in het bestemmingsplan dan ook zien op dit punt. 

Het plangebied ligt in het centrum van Waalwijk, in het gebied tussen de Grotestraat (ten zuiden) en 
de Winterdijk (ten noorden). Direct ten oosten van het plangebied ligt het nieuwe schoenenmuseum 
(voormalige Raadhuis) aan het Raadhuisplein. 
In het bijzonder betreft het plangebied de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Waal-
wijk, sectie G, nummers 491, 835, 984, 985 (ged.) 1066 en 1067. 
Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het betreffende gebied. Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat er onder meer 19 woningen en maximaal 200 m2 aan centrumfuncties gerea-



Woensdag 11 januari 2023

liseerd kunnen worden (zoals lichte horeca, detailhandel etc.). 
Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, dient de bekendmaking ervan zes na de vast-
stelling plaats te vinden, zo bepaalt artikel 3.8, lid 4, Wro. De provincie heeft echter laten weten er 
geen bezwaar tegen te hebben dat publicatie nu reeds plaatsvindt.

Inzage
Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang van 12 ja-
nuari a.s. gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk 
(Taxandriaweg 6). De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-VA01 en via www.waalwijk.nl/
bestemmingsplan-bekijken . 

Procedure
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of 
die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet on-
dertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met 
name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via Externe 
link:https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Informatie
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met mevrouw  
mr. M. Schuurmans van het team Ruimte, Economie & Werk via  
mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 871.

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
GROTESTRAAT 239-243 IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk heeft op 7 december 2022 in het kader van de voorbereiding van het bestem-
mingsplan “Waalwijk, Grotestraat 239-243” besloten om hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en 
industrielawaai als bedoeld in de artikelen 83 en 59 van de Wet geluidhinde vast te stellen. Met het bestem-
mingsplan worden 19 woningen en een commerciële ruimte gerealiseerd aan de Grotestraat 239-243 in 
Waalwijk.

Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder ten gevolge van 
wegverkeerslawaai en industrielawaai overschreden. Daarom zijn hogere grenswaarden op grond van de 
artikelen 83 en 59 van de Wet geluidhinder vastgesteld.
Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.  

Dit ontwerp-besluit is bekend gemaakt op 23 juni 2022 gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan en 
heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen. 

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaar-
den aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het   bestemmingsplan. 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari 2023 gedurende 6 weken ter in-
zage. 

Voor belanghebbenden staat gedurende deze termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s Gravenhage. Als beroep is ingesteld, kan een verzoek wor-
den gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is in-
gesteld én verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de be-
schikking niet van kracht, voordat op zo'n verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening dient 
te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het 
indienen van een beroepschrift of een verzoek tot voorlopige voorziening, is een griffierecht verschuldigd.

Inzage van stukken
Procedure 1a is van toepassing. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf
een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de frontoffice bouwen, wonen 
en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.


